Declaració del Parlament de Catalunya de suport als defensors
dels drets humans a Colòmbia

Llegida en el Ple del Parlament el dia 28 de juny de 2017
A Colòmbia, malgrat el procés de pau, el darrer any s'ha produït un alarmant
augment dels homicidis i dels atacs de grups armats contra els defensors dels
drets humans. Mentre que el nombre de víctimes civils per combats directes
entre les parts bel·ligerants ha disminuït, s'ha desencadenat un preocupant
augment dels atacs selectius contra els defensors dels drets humans,
especialment contra líders de les comunitats i activistes que defensen el
dret a la terra i el medi ambient i que fan campanya a favor del procés de pau o
lluiten contra la impunitat dels abusos contra els drets humans.

Segons l'organització colombiana Somos Defensores, l'any 2016 es van
assassinar vuitanta defensors dels drets humans. Davant aquesta situació,
les autoritats colombianes han d'adoptar mecanismes de protecció més
efectius i exhaustius que garanteixin la seguretat de les comunitats en risc. Si
les autoritats no asseguren la protecció urgent d'aquestes comunitats, es poden
perdre moltes més vides.

Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos grups paramilitars, que
han augmentat llur activitat per apoderar-se dels territoris abans controlats per
les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), territoris que són
rics en recursos i que es poden explotar amb fins econòmics. L'Oficina a
Colòmbia de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans ha
alertat en reiterades ocasions de l'augment de l'activitat paramilitar i dels riscos
que comporta.

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport als nombrosos casos de
persones i organitzacions que es troben en risc per llur treball a favor dels drets
humans a Colòmbia.

Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però
aquesta pau no pot implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real.
És per això que s'ha de garantir a les víctimes llur dret a la veritat, la justícia i la
reparació.

En aquest sentit, el paper dels defensors és fonamental per a la construcció de
la pau. Però aquesta pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les
violacions dels drets humans.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a la
tasca d'activistes i líders de les comunitats i demana a les autoritats
colombianes que els protegeixi de manera efectiva perquè puguin
continuar treballant per la defensa dels drets humans.
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